
Ledare 
Tystnaden är farlig med konsekvenser för hela samhället.  
 
Att den svenska kollektivtrafiken ekonomiskt totalhavererat är orsak och verkan.  
Det är många som fallerat redan när lagen för dryga 20 år sedan kom till när huvudman 
infördes där i stort hela branschen jublade, guldgrävare stämning, pengarna skulle bara ramla 
in. 
Med facit i handen blev det tvärtom, där media i stället för att sköta sitt kritiska uppdrag blev 
tystnadens vapendragare.  
 
Varför är det så tyst i det samhälle som hyllar mångfald? Hur kan det komma sig att nyheter 
ofta speglas endast ur ett perspektiv, att endast en uppfattning framställs som acceptabel och 
att de som inte delar den tigs ihjäl eller framställs som avvikande, intoleranta, ja till och med 
onda? Bygger inte demokratin, och en positiv utveckling, på att åsikter bryts mot varandra, att 
idéer och lösningar testas mot varandra?  
 
Här ges olika bilder av den svenska tystnaden. Debatten styrs genom hård gallring och genom 
att de som uttrycker ”fel” åsikt bokstavligen utsätts för hån, hot och trakasserier. Alltfler 
svenskar har lärt sig, vissa av dem hårdhänt och konkret, att det är farligt att uttrycka en 
uppfattning, än allvarligare att stå för en obekväm åsikt. Risken att bli av med sitt arbete om 
man inte är ja-sägare eller insmickrade är uppenbar på allt fler arbetsplatser  
 
Nyhetsvärderingen styrs genom att stora sektorer i samhället över huvud taget inte speglas i 
medierna. Stora ideella organisationer, bygder som inte hänger samman med någon 
storstadsregion förtigs regelmässigt i medierna, medan små extrema och udda grupper och 
företeelser ofta får en mycket generös bevakning. Den bild av samhället som presenteras är 
begränsad och därmed inte sann.  
 
Kollektivtrafiken och alla dess avigsidor som kostar samhället en förmögenhet och begränsa 
andra nödvändiga utvecklingar förtigs, det är för komplex, för svårt.   
 
Tystnaden är farlig och beroendeskapet av bidrag är ännu farligare  
 
Svensk kollektivtrafik behöver inga fler bidrag – svensk kollektivtrafik behöver en 
genomgripande förändring och det sker genom att röja upp i träsket av vänskapskorruption, 
Monopolfasoner och svindlerier. 
 
Avreglera och inte omreglera! 
 
 


